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 چکیده

آموزش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه شش مصرف میان وعده غذایی و چاقی در دانشوضع هدف این مطالعه تعیین  زمینه و هدف:

 است. 88-88تهران در سال تحصیلی و پرورش 

گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق  ابزار انجام شد، دانش آموز 064در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی که روی روش کار:

انرژی  دانش آموزان مورد بررسی بود. وزنمقدار  قد واندازه  ذایی وساخته شامل سواالتی درباره دفعات، نوع و مقدار مصرف میان وعده غ

و وزن میان وعده دریافتی با استفاده از کتاب معیارهای  Food Processorدریافتی از میان وعده مصرف شده با استفاده از نرم افزار 

با استفاده  66 نسخه SPSSآمده در نرم افزار  استفاده شد. داده های بدست CDCخانگی محاسبه شد. برای محاسبه چاقی از منحنی 

 توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یآمارروش های  از

  . ردندک یم مصرف ناسالم و سالمی ها وعده انیم درصد 8/64 و ناسالم وعده انیمی بررس مورد آموزان دانش درصد 9/68 یافته ها:

         سن با وعده انیم مصرف دفعات تعداد نیب. بودند چاق درصد 0/61 و داشتند وزن اضافه مطالعه تحت آموزان دانش درصد 8/68

 نیب ،( P= 440/4 و r=  61/4) خانوار درآمد با آموز دانش وعده انیم دری مصرفی انرژ نیب ،( p= 446/4 و r=  66/4) آموزان دانش

               شد مشاهده داری معن همبستگی خانواده فرزندان کل تعدادبا  آموز دانشی چاق نیب و( P=  441/4) آموز دانش سن بای چاق

(41/4  =P .) 

و انجام مداخالت مصرف میان وعده ناسالم و اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان مورد بررسی نامطلوب است  وضعیت نتیجه گیری:

 ارتقایی در این زمینه ضروریست.

 

 

 

 دانش آموزان پسر ،CDCمیان وعده، چاقی، منحنی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 از مراقبت چگونگی به بستگی کشوری هر آینده     

 نیازهای رفع یبرا اگر. دارد کشور آن نوجوانان و کودکان

 نبزرگساال آینده در اینکه احتمال شود، اقدام آنان سالمتی

 باشد، داشته ارزشمند و سالم زندگی الگوی جامعه آن

 بهداشت و غذا به امروز که کودکی(. 6) ابدی می افزایش

 و ضعیف موجودی آینده در باشد نداشته دسترسی کافی

 بود خواهد مشکل دچار فردی روانی و ذهنی نظر از و ناتوان

 را( نفر میلیون66) ایران جمعیت %18 حاضر حال در (.1)

 این سالمت گرفتن نظر در و (3) دهند می تشکیل نوجوانان

  مرحله نوجوانی. است مهم بسیار امری اجتماع عظیم قشر

 مراهه بسیاری تغییرات با و است بزرگسالی و کودکی بین

 نوجوانان اجتماعی و روانشناختی جسمانی، تغییرات .است

 اب باشد متنوع بسیار نیز آنان نیازهای که میشود باعث

 رد سریع رشد جمله از فیزیولوژیك تغییرات آمدن بوجود

 بد،ای می افزایش شدت به نیز ای تغذیه نیازهای دوران این

 دوجو زندگی سراسر در ای تغذیه نیازهای که است بدیهی

 ار جنسی بلوغ تواند می نوجوانی در ناکافی تغذیه اما دارد

 کاهش و قدی رشد توقف باعث و اندازد تاخیر به یا کند

 این در کافی انرژی دریافت بنابراین. شود استخوانی توده

 نوجوانان و کودکان همچنین(. 0) است ضروری بسیار دوران

     وهیجانی عاطفی مشکالت دچار غالبا تکاملی مسیر در

          مثل ای تغذیه گوناگون عوارض مسیر در و شوند می

 ندگیر می قرار غیرواگیر و واگیر امراض سایر و تغذیه سوء

(1 .) 

غذای مختصری است که بین غذاهای  میان وعده ،     

حداقل مصرف میان وعده باید اصلی مصرف می شود. زمان 

باشد تا فرد اشتهای کافی وعده اصلی یك ساعت قبل از 

 %11 به نزدیك (.0) برای مصرف ناهار و شام داشته باشد

 دست به ها وعده میانی  تغذیه از نوجوانان روزانه انرژی

 و وعده میانسالم جهت  خوراکی انتخاب بنابراین ،آید می

 توصیه همچنین (.6) است مهم بسیار آن زمان همچنین

 های وعده از بعد ساعت 3-0هر ها وعده میان شود می

     است داده نشان مطالعات(. 8)د شون خورده غذا اصلی

 از کنند می مصرف مناسب وعده میان که آموزانی دانش

 وفقم تحصیلی نظر از و برخوردارند بیشتری جسمی سالمت

 (.6) گیرند می  یاد بهتر را  درسی مطالب و هستند تر

        وعیش دهند، یم نشان ایدن در مختلف مطالعات    

 توسعه یکشورها نوجوانان و کودکان در یچاق و وزن اضافه

 عوامل از یکی و است شیافزا به رو توسعه حال در و افتهی

 یالگو تیکم و تیفیک مشکل، نیا بروز در موثر و مهم

 بررسی(. 8) است روزانه یمصرف یها وعده انیم و ها وعده

 در مانند مختلفی عوامل دراثر دهد می نشان مختلف های

 گمراه تبلیغات سریع، و راحت غذاهای بودن دسترس

 ذاهاغ انتخاب ،نوجوانان در کم وآگاهی زندگی سبك کننده،

 تحقیقات گزارش(. 8) نیست ناسبم اعتدال و تنوع نظر از

 %94 که است آن از حاکی متحده ایاالت بهداشت گروه

 های وعده میان اما خورند می وعده میان غذا، بین نوجوانان

       و فیبرکم فراوان، کربوهیدرات و چربی شامل آنان 66%

 مانند هاییغذا از ها آن %39 تقریبا و است مغذی کم

     دهاستفا وعده میان عنوان به سبزیجات و میوه لبنیات،

 (.8) کنند می

 ننوجوانا بین در غذایی وعده میان مصرف الگوی بررسی    

 نشان 1441 و 6998 سالهای فاصله در ایرلندی و بریتانیایی

 غذایی های وعده میان از نوجوانان این دریافتی انرژی داد

 در 1441 سال در و است شده بیشتر زمانی فاصله این در

 نوشیدنی و شیرین های کربوهیدرات ،6998 سال با مقایسه

 مصرفی مواد مهمترین کربوهیدرات حاوی و غیرالکلی های

 (.8) اند شده نوجوانان این غذایی های وعده میان در

 و پروتئینی مواد دریافت زمانی فاصله این در همچنین

   بطور نوجوانان این بین در ها پروتئین مصرف دفعات
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 شده انجام بررسی(. 8) است یافته افزایش داری معنی    

 و نوشیدنی مصرف درباره همکارانش و Klazine توسط

 نگرش دهد می نشان 1448 سال در نوجوانان در وعده میان

 الگو و غذایی وعده میان صرفم درباره انتزاعی های نرم و ها

 حاوی های نوشیدنی مصرف با همساالن و والدین قراردادن

 هفاصل بین همچنین .دارد رابطه آنها در یکربوهیدرات مواد

 مصرف و غذایی کوچك های مغازه تعداد و مغازه نزدیکترین

 وجود معکوس ارتباط کربوهیدرات حاوی های نوشیدنی

 طعم آیا" عنوان با همکارانش و  Maffeisمطالعه(. 1) دارد

 اضافه برای خطرآفرین فاکتوری ها، وعده میان خوشمزه

 طور به کودکان دهد می نشان "است؟ کودکان وزن

 از و کنند می مصرف وعده میان بار چهار روز در میانگین

 هر ؛دنش دیده تفاوتی طبیعی و چاق کودکان بین نظر این

 مصرف غذاهای از دریافتی انرژی چگالی میانگین که چند

 کودکان از بیشتر وزن، اضافه دچار و چاق کودکان در شده

 وعده میان انرژی چگالی همچنین (.9) بود طبیعی وزن با

 های فعالیت و تلویزیون تماشای ها، آن خوشمزه طعم ها،

 دکانکو در چاقی بینی پیش با جداگانه بطور هریك ورزشی

 (. 9) بود مرتبط

 شاخص سنین دراین جسمی مهم های شاخص از یکی   

 محاسبه  وزن و قد براساس که است BMIا ی بدنی توده

 است قد مجذور به وزن تقسیم حاصل شاخص این. شود می

 مدت کوتاه در یانرژ افتیدر یکاف زانیم دهنده نشان و

 موقع به مصرف عدم. است (قد) مدت یطوالن در و( وزن)

 های وعده میان نبودن مناسب و غذایی های وعده میان

 تغییرات و نامطلوب وزن افزایش موجب شده مصرف

 انجام لذا ؛شود می چاقی و بدنی های توده شاخص نامناسب

 چاقی و غذایی وعده میان مصرف وضع زمینه در مطالعات

 .ضروریست واجرایی آموزشی مناسب راهکارهای ارائه جهت

وضع  رسیبا توجه به نبود مطالعات مرتبط در ایران و لزوم بر

 مطالعه این هدف نوجوانان مصرف میان وعده غذایی در

 براساس چاقی و غذایی وعده میان مصرف وضع تعیین

 مقطع راهنمایی پسرانه مدارس در CDC رشد منحنی

. است تهران شهر مرکز در پرورش و آموزش 6 منطقه دولتی

 و ردیگ مطالعات انجام یبرا تواند یم مطالعه نیا یها افتهی

در این منطقه آموزش  .شود تفادهسا مناسب راهکارهای ارائه

 یویژگو پرورش مطالعه ای به این صورت انجام نشده بود و 

 و شود می انجام ایرانی جامعه در که است این بررسی این

 هتغدی وضع بهبود برای راهکارهایی ارائه جهت در آن نتایج

 مراقبان آموزش مدارس، بوفه اصالح آموزان، دانش این

 کاربرد آنان های خانواده و آموزان دانش مدارس، بهداشت

 . دارد

 کار روش

    در  یلیتحل یفیتوص نوع از یمقطع مطالعه نیا در    

آموزش و آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه شش دانش

 براساسانجام شد.  88-88تهران در سال تحصیلی پرورش 

 تعداد بودن مشخص با کوکران نمونه حجم نییتع فرمول

با درنظر گرفتن  نمونه تعداد ،نفر( 1444)حدود جامعه

 نفر 064در روش نمونه گیری خوشه ای  1ضریب اثرطرح 

 انتخاب یا مرحله چندی ا خوشه روش به که شد محاسبه

. بدین صورت که ابتدا در بین مدارس راهنمایی شدند

چهار مدرسه بطور تصادفی انتخاب شد و در  6منطقه 

مدارس انتخاب شده نیز به نسبت دانش آموزان هر رده  در 

آن مدرسه، کالس های درس به طور تصادفی انتخاب شدند 

تا تعداد نمونه  براساس فرمول تعیین حجم نمونه پوشش 

 آموز دانش بودن سالم ،مطالعه به ورود ایمعیارهداده شود. 

 در شرکت برای نشیوالد رضایت و روحی و جسمی نظراز 

 .بودسال  60تا 61و داشتن سن  پژوهش

 هک بود ساخته محقق پرسشنامه اطالعات یگردآور ابزار    

 هیتغذ متخصصان نظر و یا کتابخانه مطالعه انجام از پس

 درباره سوال 9 شامل پرسشنامه نیا. شد نیتدو و هیته

 وعده میان دریافت دفعات درباره سوال 6 ،یفرد مشخصات
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 وعده انیم یانرژ نیانگیم غذایی، وعده میان نوع ایی،ذغ

      بدنی توده شاخص غذایی، وعده میان وزن ،ییغذا

(Body Mass Index=BMI )بود یچاق و. 

 و قدو  تکمیل غذایی وعده میان پرسشنامه ،اول مرحله در

 یریگ اندازه دوبار روش با بررسی، مورد آموزان دانش وزن

 انرژی همچنین .شد گیری انداره ها آن نیانگیم محاسبه و

                  افزار نرم از استفاده با وعده میان از دریافتی

Food Processor استفاده با دریافتی وعده میان وزن و 

 (. 64) شد محاسبه خانگی معیارهای کتاب از

 شپرور و آموزش مسئوالن با اخالقی، نکات رعایت منظور به

 اداری مکاتبات طریق از تهران پرورش و آموزش 6 منطقه

 در حضور ساعات درباره مدارس مسئوالن با. شد یهماهنگ

 وزن و قد گیری اندازه و پرسشنامه تکمیل و مدارس

 نامه رضایت آنها والدین و آموزان دانش از. شد هماهنگ

 كی آموزان، دانش همکاری جلب منظور به. شد اخذ یکتب

. مقدماتی جهت آن ها برگزار گردید یهیتوج جلسه

 .دش یتلق محرمانه آمده بدست نتایج و پرسشنامه اطالعات

 همنطق پرورش و آموزش مسئوالن به پژوهش پایانی گزارش

 انصراف امکان نیهمچن. شد ارائه تهران پرورش و آموزش 6

 .بود فراهم مطالعه ادامه از نمونه افراد

 با 69نسخه  spssافزار  مدر نر آمده بدست های داده

 و نیانگیم درصد، تعداد،)ی فیتوص شاخص های از استفاده

 بیضر آزمون) یلیتحل یها آزمون و (اریمع انحراف

-Pearson Correlation Co رسونیپ یهمبستگ

efficient، رشیف قیدق آزمونFisher’s Exact Test، 

 و تجزیه( ANOVA) طرفه كی انسیوار زیآنال آزمون

سطح معنی داری در تحلیل  نتایج آزمون های . شد تحلیل

 در نظر گرفته شد.41/4آماری استفاده شده 

 و اتیلبن جات،یسبز وه،یم غالت، و نان قیتحق نیا در   

 ریاس و شدند گرفته نظر در سالم وعده انیم عنوان به لیآج

 چیساندو س،یسوس چیساندو پفك، پس،یچ لیقب از مواد

 ك،یک فر،یو ها، روغن انواع فالفل، ارشور،یخ کالباس،

 هب سس انواع و آلوچه ها، شکالت ،یا خامه ریپن ،یراشکیپ

 نیهمچن. (0و1) شد گرفته نظر در ناسالم وعده انیم عنوان

 هیغذت متخصص توسط پرسشنامه لیتکم درباره پرسشگران

  .کردند نیتمر و هدید آموزش

 افته های

توزیع فراوانی متغیر های کمی و کیفی مورد بررسی در   

 آورده شده است. 1و6دانش آموزان مورد بررسی در جدول 

 مورد بررسیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای کمی مورد بررسی در دانش آموزان  -1جدول 

 میانگین  ±انحراف معیار                                          متغیر                                           

 35/15± 20/1                                                                  سن              

 11/1± 99/2                                                      رتبه فرزندی            

                                     10/01 ± 02/4                                     شاخص توده بدنی                     

 11/0 ± 19/2                        دفعات مصرف میان وعده غذایی            

 04/254 ± 15/491                      میانگین انرزی میان وعده غذایی         
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 توزیع فراوانی متغیر های کیفی سواد و شغل پدر و مادر در دانش آموزان مورد بررسی -0جدول

 تعداد                               درصد متغیر                                                                                       
 

 سواد پدر     

 بیسواد 

 زیر دیپلم 

 دیپلم 

 لیسانس و باالتر 

Missing    

 جمع 

 سواد مادر    

 بیسواد

 زیر دیپلم

 دیپلم

 لیسانس و باالتر

Missing 

 جمع

 شغل مادر

 خانه دار

 شاغل

 جمع

 شغل پدر

 کارمند

 کارگر

 آزاد

 بیکار

Missing 

 جمع

 

6 

63 

139 

611 

61 

068 

 

 

0 

86 

160 

663 

1 

068 

 

 

336 

636 

068 

 

119 

64 

696 

1 

1 

068 

 

1/4 

1/63 

3/16 

1/31 

1/1 

644 

 

 

9/4 

3/68 

1/16 

1/10 

6/6 

644 

 

9/84 

6/19 

644 

 

1/11 

6/1 

9/04 

0/4 

6/6 

644 

 

 

 (.3)جدول دانش آموزان تحت مطالعه اضافه وزن داشتند یا چاق بودند %1/33
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 CDC  اساس منحنی توزیع فراوانی مطلق ونسبی چاقی کودکان موردبررسی بر -5جدول

 

 

                                 

 

 

 

میان وعده مصرف می کردند. بیشترین درصد دفعات  %0/98دانش آموزان مورد بررسی میان وعده مصرف نمی کردند و  6/1%  

 (.0)جدول ( اعالم شد%3/00مصرف میان وعده در دانش آموزان مورد بررسی دو بار )

 حت مطالعهتوزیع فراوانی مطلق ونسبی تعیین دفعات مصرف میان وعده دردانش آموزان ت -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    از  %94/68از دانش آموزان مورد بررسی میان وعده های سالم می خوردند و  %84/68از نظر نوع میان وعده مصرفی، فقط 

 (.6) نمودار از آنان میان وعده سالم و ناسالم مصرف می کردند %84/64دانش آموزان مورد بررسی میان وعده ناسالم و 

 درصد     تعداد       تیوضع     

 8/66 361 رمالن

 8/68 83 اضافه وزن        

 0/61 81 چاق

 644   068 جمع    

   تعداد دفعات مصرف

 میان وعده    

 درصد                                  فراوانی      

 6/1 61 عدم مصرف

 1/16 99 بار 6

 3/00 148 بار 1

 6/16 610 بار 3

 3/1 11 بار یا بیشتر 0
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 مصرفی)سالم، ناسالم و هر دو( در دانش آموزان مورد بررسیتوزیع فراوانی نوع میان وعده  -1نمودار

 

 سال 68 و 68یسن گروه در نمونه نییپا یفراوان به باتوجه

 ارکن یلیتحل یزهایآنال از نفر دو نیا ،(گروه هر در نفر 6)

 یهمبستگ بیضر آزمون از استفاده با. شدند گذاشته

( Pearson Correlation Co-efficient)ن رسویپ

 درآمد با انآموز دانش وعده انیم در یمصرف یانرژ نیب

                             شد مشاهده دار یمعن ارتباط خانوار

(61/4=r 440/4 و =P). درآمد چه هر که صورت نیبد 

 شتریب وعده انیم در کودک یمصرف یانرژ بود، شتریب خانوار

 کم یهمبستگ نیا ،r مقدار بودن کم به توجه با البته. بود

 . است

( Fisher’s Exact Test) شریف قیدق آزمون کاربرد با 

 ارتباط خانواده فرزندان تعدادکل با آموز دانش یچاق نیب

 چه هر که صورت نیبد( P= 41/4) شد مشاهده دار یمعن

 نرمال احتمال ،(فرزند 1 کمتراز) بود کمتر فرزندان تعداد

          به یو بودن مبتال احتمال و شتریب بچه وزن بودن

 .بود کمتر وزن اضافه

 طرفه كی انسیوار زیآنال آزمون از استفاده با   

(ANOVA) ارتباط آموز دانش سن با یچاق انیم       

 Post Hoc آزمون(. P=441/4) شد مشاهده دار یمعن

 نرمال وزن که یگروه انیم دار یمعن ارتباط نیا داد نشان

،  P=  436/4)  وزن اضافه به مبتال که یگروه با دارند

64/4-466/4=CI )448/4) دارد وجود هستند یچاق ای=P، 

848/4-486/4=CI.) یافراد یسن نیانگیم گرید عبارت به 

 گروه دو از باالتر ،(سال 60/63)  بودند نرمال وزن یدارا که

 وزن اضافه گروه در بیترت به سال 11/63 و 33/63) گرید

 .بود ( چاق و

 ،(Fisher’s Exact Test) شریف قیدق آزمون کاربرد با

 ،یچاق با آموز دانش وعده انیم مصرف دفعات تعداد بین

            نوع و یچاق با وعده انیم مصرف عدم و مصرف بین

 نشد مشاهدهارتباط معنی دار  یچاق با وعده انیم

(41/4<P .)طرفه كی انسیوار زیآنال آزمون کاربرد با 

(ANOVA) یچاق با وعده انیم در یمصرف یانرژ بین، 

 رپد سواد مادر، و پدر سن با وعده انیم مصرف دفعات تعداد

      تولد رتبه فرزندان، تعدادکل مادر، و پدر شغل مادر، و

           ارتباط خانوار درآمد و آموز دانش سن آموز، دانش

 .  نشد مشاهده یدار یمعن

 طرفه كی انسیوار زیآنال آزمون از استفاده با  

(ANOVA )با آموز دانش یمصرف وعده انیم نوع انیم 

18/80%

17/90%

60/80%

2/6%

میان وعده سالم میان وعده ناسالم (سالم و ناسالم)مصرف هر دو  عدم مصرف میان وعده
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 تعدادکل مادر، و پدر شغل مادر، و پدر سواد مادر، و پدر سن

 ارمعناد ارتباط خانوار درآمد و آموز دانش تولد رتبه فرزندان،

 .نشد مشاهده

 Pearson) رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون کاربرد با     

Correlation )دانش وعده انیم در یمصرف یانرژ نیب 

 مادر، و پدر شغل مادر، پدرو سواد مادر، و پدر سن با آموز

 و آموز دانش سن آموز، دانش تولد رتبه فرزندان، تعدادکل

 .نشد مشاهده دار یمعن ارتباط خانواده درآمد

 هطرف كی انسیوار زیآنال آزمون از استفاده با نیهمچن     

(ANOVA) مادر، و پدر سن با آموز دانش یچاق نیب 

 و آموز دانش تولد رتبه مادر، و پدر شغل مادر، و پدر سواد

 . نشد مشاهده دار یمعن ارتباط خانواده درآمد

  بحث

        در وزن اضافه درصد نیشتریب مطالعه نیا در      

 صددر نیشتریب نیهمچن .شد دهید ساله ازدهی آموزان دانش

 نیشتریب. شد مشاهده ساله شانزده آموزان دانش در یچاق

 و شد انیب بار دو( 6/00%) وعده انیم مصرف دفعات درصد

 ن،یانگیم. بود شتریب و بار چهار( 1/10%) درصد نیکمتر

             در وعده انیم مصرف دفعات مد و اریمع انحراف

. بود 1 و 89/4 ،66/1 بیترت به یبررس مورد آموزان دانش

 طعم آیا" عنوان با همکارانش و Maffeis مطالعه در

          برای خطرآفرین فاکتوری ها وعده میان خوشمزه

 وزر در میانگین طور به کودکان "است؟ کودکان وزن اضافه

 انیم نظر این از و کردند می مصرف وعده میان بار چهار

 به توجه با(. 9) نشد دیده تفاوتی طبیعی و چاق کودکان

 ارتقاء منظور به  یآموزش  مداخالت مطالعه، نیا یها افتهی

 یبررس مورد آموزان دانش در وعده انیم مصرف دفعات

 .شود اجرا و یطراح

 یبررس مورد آموزان دانش 0/98% حاضر مطالعه در      

 وعده انیم ها آن از 6/1% و کردند یم مصرف وعده انیم

 در که همکاران و یسلمان قیتحق در. کردند ینم مصرف

 انان                نوجو های وعده میان تغذیه کیفیت نهیزم

 روز در یکبار %06 شد مشخص شد، انجام سال 68-61

 وعده میان عصرها %61و  کردند یم مصرف وعده میان

 درباره همکاران و یاحمد قیتحق در. خوردند یم خوراکی

 اسوجی یدبستان کودکان در وعده انیم مصرف رابطه نییتع

 معمول طور به کودکان از 6/83% یسنج تن یشاخصها با

 وهیم و كیک ت،یسکویب که کردند یم استفاده وعده انیم از

 در(. 66) بود شده مصرف ییغذا یها وعده انیم نیشتریب

         غذایی های دریافت بررسی یبرا که یلیسه مطالعه

     ،گرفت انجام تهران شهر ابتدایی مدارس آموزان دانش

        از 8/68و % خوردند نمی صبحانه آموزان دانش از %9/6

 (. 61) کردند نمی مصرف وعده میان ها آن

        یبررس مورد آموزان دانش 8/64% مطالعه نیا در   

 8/68% تنها و کردند یم مصرف ناسالم و سالم وعده انیم

       مصرف سالم وعده انیم یبررس مورد آموزان دانش از

 تا 61 آموزان دانش از %18 یسلمان قیتحق در. کردند یم

 ار پفك چیبس، شامل هایی خوراکی یبررس مورد ساله 68

 کردند می  مصرف وعده میان عنوان به متوسط حد از شیب

 در. دارد یخوان هم  هم با نظر نیا از مطالعه دو جینتا(. 66)

        غذایی های دریافت بررسی بر یمبن یلیسه مطالعه

 مصرف بیشترین تهران شهر ابتدایی مدارس آموزان دانش

 و میوه و 8/08% کلوچه و بیسکویت ،مجاز ای وعده میان

 آموزان دانش از 1/60% مجموع در و ودب 9/38% میوه آب

 مصرف کمترین و کردند یممصرف  غیرمجاز غذاهای

 لمق چند مصرف که نحوی به بود خشکبار و گردو به مربوط

(. 61) بود خشکبار برابر سه غیرمجاز های وعده میان از

      مصرف کاهش یبرا ییارتقا مداخالت یطراح نیبنابرا

 یبررس مورد آموزان دانش در ناسالم یها وعده انیم

 .ستیضرور

       یمصرف ژیانر نیانگیم نیشتریب حاضر مطالعه در  

           ساله 68 آموزان دانش به مربوط وعده انیم
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  در ریمتغ نیا نیانگیم نیکمتر و ( یلوکالریک 68/1411)

 و شد محاسبه( یکالر لویک 693) ساله 68 آموزان دانش

 آموزان دانش کل در وعده انیم یمصرف ژیانر نیانگیم

 11/141 اریمع انحراف با یکالر لویک 80/831 یبررس مورد

 آیا" عنوان با همکارانش و Maffeis مطالعه در. آمد بدست

 برای خطرآفرین فاکتوری ها وعده میان خوشمزه طعم

 تیدریاف انرژی چگالی میانگین "است؟ کودکان وزن اضافه

 وزن، اضافه دچار و چاق کودکان در شده مصرف غذاهای از

 دش مطرح همچنین. بود طبیعی وزن با کودکان از بیشتر

 تماشای آنها، خوشمزه طعم ها، وعده میان انرژی چگالی

    اب جداگانه طور به هریك ورزشی فعالیتهای و تلویزیون

 (.   9) هستند مرتبط کودکان در چاقی بینی پیش

 با وعده انیم مصرف دفعات تعداد انیم مطالعه نیا در   

 وعده انیم در یمصرف یانرژ نیب و آموزان دانش سن

 یدار یمعن ارتباط خانوار درآمد با آموز دانش یمصرف

 رشتیب آموز دانش سن هرچه که  صورت نیبد. شد مشاهده

 هرچه و بود شتریب وعده انیم مصرف دفعات تعداد بود

 انیم در آموز دانش یمصرف یانرژ بود شتریب خانواده درآمد

. ستزایناچ ها یهمبستگ نیمقدارا البته. بود شتریب وعده

 دار یمعن ارتباط فرزندان تعدادکل و یچاق انیم نیهمچن

 خانواده فرزندان تعداد هرچه که صورت نیبد. شد مشاهده

 بچه وزن بودن نرمال احتمال ،(فرزند 1 از کمتر) بود کمتر

 مترک یچاق و وزن اضافه به یو بودن مبتال احتمال و شتریب

 رابطه تعیین" عنوان با همکاران و یاحمد مطالعه در .بود

 با یاسوج دبستانی کودکان در وعده میان مصرفی 

 و درپ شغل والدین، تحصیالت بین ،"سنجی تن شاخصهای

 .آمد بدست دار معنی رابطه غذایی وعده میان داشتن همراه

 از بازماندگی دچار 1/69% وزنی کم دچار کودکان از %8/8

 دچار یبررس مورد کودکان از %0 و شدید تا متوسط رشد

 (.1) بودند الغری

 در فقط مطالعه انجام مطالعه نیا یها تیمحدود از    

 رابطه یبررس. است یده خودگزارش و پسر آموزان دانش

 در CDC رشد یمنحن براساس یچاق با ییغذا وعده انیم

 و تهران شش منطقه ییراهنما مقطع دختر آموزان دانش

 طحس در مشابه پژوهش نجاما مطالعه، نیا جینتا با سهیمقا

 WHO استاندارد براساس مطالعه انجام تهران، شهر کل

 اخلهمد مطالعه انجام و قیتحق نیا جینتا با سهیمقا و 2007

 ییغذا وعده انیم مصرف بر آموزش اثر نییتع منظور به یا

 ییراهنما مقطع آموزان دانش در یچاق از یریشگیوپ

 .شود یم شنهادیپ

  یریگ جهینت

           در یچاق و وزن اضافه وعده، انیم مصرف وضع   

 جینتا به توجه با. است نامطلوب یبررس مورد آموزان دانش

 تر ممه تر نییپا نیسن در یچاق از یریشگیپ آمده بدست

 در مدرسه نیسن در سالم وعده انیم مصرف آموزش. است

 نهیزم در موثر یها یاستراتژ از یکی و دارد قرار تیاولو

 طیشرا آوردن فراهم یسن مقطع نیا در نوجوانان سالمت

     هیته منظور به خانواده درآمد شیافزا و خانواده یرفاه

 یچگال افتیدر و وعده انیم یکاف مقدار و سالم وعده انیم

 . است مناسب یانرژ

 

  یقدردان و تشکر

 معاونت مصوب یقاتیتحق طرح حاصل مقاله نیا    

. است 898شماره به رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپژوهش

 پرورش و شزآمو مسئوالن یهمکار از مقاله سندگانینو

 مطالعه نیا در کننده شرکت آموزان دانش و تهران 6 منطقه

 .کنند یم یسپاسگزار
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Abstract 

 

Background and Objectives: The aim of this study was to determine the status of snack food 

consumption and obesity in secondary school male students in district 6 of Tehran Education 

in 2008-2009. 

Materials and Methods: This analytical descriptive cross-sectional study was conducted on 

460 secondary school male students. Data gathering tool was a questionnaire which was 

consisted of questions about the frequency, type and amount of snack consumption and 

measure the height and weight of students. Energy intake from snacks consumed was 

calculated by Food Processor software and snacks weight was calculated by using the book 

home criteria. CDC curves were used to calculate obesity. The data was analyzed using the 

statistical software SPSS (version 16) and descriptive and analytical methods. 

Results: 17.9% of the students had consumed unhealthy snacks and 60.8% had consumed 

healthy and unhealthy snacks. 17.8% of the students were overweight and 15.4% were obese.  

There were significant correlations between the frequency of snack consumption and age of 

the student (r =.16, p=.002), energy intake from snacks and household income (r =.12, p=.004), 

obesity and the age of the student (p=.002), and between obesity and total number of the 

children in family (p=0.02). 

Conclusion: The percent of unhealthy snack consumption, over weight and obesity are 

undesirable in under studied students and the promotion interventions in the field is essential. 
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